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De sombere perspectieven voor het

Hollands Diep-Haringvlietgebied

Door G.J. Ouweneel

Foto Jan van de Kam/Clichee Natuurlandschap

Het ziet er naar uit dat, mede door de overrompelende snelheid waarmee de

benodigde principegoedkeuringen werden verkregen voor het vestigen van

petrochemische industrie nabij Moerdijk aan het Hollands Diep, het tot dusver

althans in de agglomeratie Rotterdam gevolgde industrialisatiebeleid, dat veelal

gebaseerd leek
op „het stellen voor voldongen feiten”, niet in die mate kan

worden voortgezet. Sinds in februari 1969 het plan 2000 + werd gepubliceerd,

hetgeen adviseerde nagenoeg geheel Voorne en Putten, het westelijke deel van

de Hoekse Waard alsmede Tiengemeten te bestemmen tot industriegebied en

dat voorts op Goeree-Overflakkee een stad van 500.000 inwoners projecteerde,
is de Delta voortdurend in het nieuws geweest. Diverse departementen hebben

zich inmiddels uitdrukkelijk tegen het plan 2000 + uitgesproken.
Rotterdamse autoriteiten echter laten geen gelegenheid voorbijgaan er op te

wijzen dat, wil de industriële expansie en de daarmee gepaard gaande werk-



210

Voor wat betreft het oostelijke deel van het Hollands Diep dient te worden

afgewacht in hoeverre de activiteiten nabij Moerdijk de Sasseplaat, een belang-
rijke slaapplaats voor ganzen, onaangetast zullen laten. Voorts moet nog

blijken in hoeverre de thans in uitvoering zijnde waterspaarbekkens in de Bies-

bos al door de ganzen als slaapplaatsen worden geaccepteerd: mogelijk zal door

de aanzienlijke diepte van de bekkens de beroering van het water tijdens on-

rustig weer zo hevig worden, dat de ganzen de spaarbekkens niet gaan ge-

bruiken. Tevens dient er rekening mee te worden gehouden dat niet alleen de

slaapplaatsen onaantrekkelijker worden, maar dat ook het belangrijke voedsel-

terrein de Haagse en Hoevense Beemden door ontwatering en herverkaveling
in betekenis afneemt: de aantallen pleisterende ganzen lopen in vergelijking
met enkele jaren geleden de laatste seizoenen merkbaar terug. In dit verband

is de recente mededeling van Meyer inzake het verschijnen van concentraties

kolganzen in de Alblasserwaard zeer belangrijk: indien in de Zuidhollandse

Biesbosch geschikte slaapplaatsen zouden kunnen worden gecreëerd kan de

Alblasserwaard zeker een compensatiegebied worden voor elders in Zuidwest

Nederland wegvallende pleisterplaatsen.

In het westelijk bekken liggen langs de noordoever enkele natuurterreinen

van grote betekenis. Putten bezit een uitgestrekt weidegebied tussen Zuidland

en Spijkenisse. Dit weidegebied herbergt veel weidevogels terwijl om en nabij

de plassen o.m. futen, roerdompen en diverse eendensoorten broeden, ’s Win-

ters vormen deze oude graslanden een voedselgebied voor soms duizenden

ganzen,
waaronder regelmatig kleine rietganzen. Deze ganzen overnachten

waarschijnlijk aan de Spuimond, een terrein van grote betekenis waarop reeds

voor de publicatie van het plan 2000 + herhaaldelijk door de industrie aan-

spraak werd gemaakt. Hier liggen aan de Puttense zijde de Beninger Slikken

en aan de zijde van de Hoekse Waard de Korendijkse Slikken; in feite dienen

de uitgestrekte aan de westzijde van Tiengemeten gelegen rietgorzen eveneens

tot dit complex te worden gerekend. Het gehele gebied meet ruim 1000 ha en

bestaat uit omvangrijke riet- en biezengorzen alsmede bij eb droogvallende
slikstroken.

Zowel in Putten als in de Hoekse Waard grenzen aan deze gorzen bekade

graslanden die, mede dankzij het grote aanwezige voedselpotentiëel, op een

bijzonder rijke weidevogelstand kunnen bogen (o.a. kluut en kemphaan). In

gelegenheid verzekerd zijn, er op korte termijn uitgestrekte terreinen voor dit

doel dienen te worden gereserveerd. Hoe de situatie zich verder zal ontwik-

kelen is op dit ogenblik moeilijk te zeggen. In ieder geval lijkt het zeker dat

na de sluiting van het Haringvliet, medio 1970, het verdwijnen van de getijden
niet de enige verandering in het gebied van Hollands Diep-Haringvliet zal

inhouden, maar dat zowel industrie als recreatie zullen trachten op korte

termijn de nog veelal ongerepte oevers van het estuarium te annexeren. Het

lijkt dan ook welhaast onmogelijk dat in de toekomst zelfs maar een fractie

behouden blijft van de rijke vogelgebieden die er nu nog zijn. Hoewel de

oevers plaatselijk een belangwekkende broedvogelstand herbergen ontleent het

gebied vooral zijn belangrijkheid aan de functie die het vervult als overwin-

teringsgebied voor waterwild, met name voor wilde ganzen.
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de gedurende het broedseizoen vrijwel onbegaanbare rietwildernissen komt

jaarlijks de bruine kiekendief tot broeden; met de Scheelhoek is dit waar-

schijnlijk het enige terrein in dit gebied waar deze soort zich tot dusver heeft

weten te handhaven. Van mogelijk nog groter belang is de functie van het

Spuimondcomplex voor trekvogels en overwinteraars. Lijninventarisaties
hebben uitgewezen dat in het gebied honderden waterrallen plegen te over-

winteren. Doordat de talloze kreken die de gorzen doorsnijden als gevolg van

de getijdenbewegingen ook tijdens strenge koude open blijven vinden rallen

hier een gunstig biotoop. Ook voor overwinterende steltlopers heeft de Spui-
mond betekenis. Speciaal tijdens strenge vorst trekken de niet bevriezende

slikstroken grote aantallen wulpen, kieviten, tureluurs en zwarte ruiters aan.

Watersnippen en bokjes plegen er eveneens regelmatig te overwinteren.

Het Spuimondcomplex heeft bekendheid gekregen door het overwinteren van

belangrijke concentraties grauwe ganzen. Het is niet onmogelijk dat de grauwe

ganzen die elders in het gebied toeven tijdens periodes van strenge koude

uitwijken naar dit complex. In het oostelijke deel van de Hoekse Waard liggen
eveneens enkele gebieden die avifaunistische waarde hebben n.l. het Oude

Land van Strijen en de Ambachtsheerlijkheid ~Cromstrijen”. Het Oude Land

van Strijen is een oude grasland polder van ca. 1200 ha die van belang is

doordat ter plaatse grote aantallen kol- en brandganzen overwinteren; voorts

verblijven er vaak honderden rietganzen. De gorzen en slikken van „Crom-

strijen” fungeren als slaapplaats voor de ganzen die in het Oude Land en op

de akkers van Cromstrijen fourageren. Cromstrijen is thans wellicht één van

de belangrijkste najaarspleisterplaatsen voor de grauwe gans in Nederland.

In dit voor het publiek niet toegankelijke gebied kunnen gedurende de

maanden september tot december maximaal ca. 4000 grauwe ganzen pleisteren.

Waarschijnlijk is het niet onjuist te stellen dat gedurende de herfst de Spui-
mond en Cromstrijen de helft van het aantal in Nederland doortrekkende

grauwe ganzen herbergen. Voorts huizen op de buitendijkse terreinen van

Cromstrijen tijdens het winterhalfjaar grote concentraties zwemeenden. Het

aantal stootvogels dat gedurende de trektijden op Cromstrijen huist ligt
relatief hoog.

Hoewel het oostelijke deel van de Hoekse Maard in de door Rotterdam gepu-

bliceerde plannen geen industriële bestemming heeft gekregen wordt dit deel

genoemd voor de aanleg van een internationale luchthaven. Indien deze

plannen ooit worden gerealiseerd zal door de af- en aanvliegende vliegtuigen

iedere mogelijkheid tot het herbergen van ganzenpopulaties in de wijde omtrek

verdwijnen. Concreter is de bedreiging in de oostelijke Hoekse Waard doordat

de daar liggende gemeenten de toekomstige forensenplaatsen van Rotterdam

gaan vormen. Nu door de opening van de tunnel onder de Oude Maas de

Hoekse Waard zoveel gemakkelijker bereikbaar is geworden ontwikkelen de

daar liggende gemeenten ambitieuze uitbreidingsplannen: het zo belangrijke

Oude Land van Strijen wordt nu reeds in het zuiden door woningbouw

aangetast.

Nu de discussies omtrent de uiteindelijke bestemming of verdeling van

de noordelijke delta in het algemeen en van de Hoekse Waard in het bijzonder



213

in volle gang zijn is het zaak voor natuurbescherming de ontwikkeling niet

alleen te volgen, maar nu reeds te pogen enkele sleutelgebieden te claimen.

Ongetwijfeld is één van de redenen waaraan het gebied zijn aantrekkelijkheid

voor ganzen ontleent de aanwezigheid van diverse klaarblijkelijk geschikte

biotopen die de pleisterende ganzenpopulaties de mogelijkheid bieden indien

om wat voor reden dan ook noodzakelijk, naar andere terreinen uit te wijken.

Een soort als de brandgans blijkt in deze streek nogal ambulant te zijn. Wil

het gebied in de toekomst ganzen een onderdak blijven bieden dan zullen

meerdere terreinen althans gedurende het winterhalfjaar voor de vogels ge-

reserveerd dienen te worden. Met het oog op het verdwijnen van de ge-

tijdenwerking zullen deze terreinen moeten worden voorzien van speciale

bemalingsapparatuur. De gunstige ontwikkeling van het reservaat de

Scheelhoek kan hierbij als voorbeeld dienen. Indien terreinen als de Spui-

mond, Cromstrijen, de Ventjagersplaten en de gebieden langs de noord-

oever van Goeree-Overflakkee mochten wegvallen dan wordt de situatie

voor een gespecialiseerde soort als de grauwe gans stellig kritiek. Een even-

tueel verdwijnen van het Oude Land Strijen en de buitendijkse graslanden

langs de noord- en zuidoever van het Haringvliet zou de positie van de

brandgans, ook vanuit internationaal standpunt bezien, ernstige schade

berokkenen. Grond is een kostbaar goed in Nederland en zal, zeker in de

agglomeratie Rotterdam, steeds kostbaarder worden. Wil het plan 2000 -f

voor de vogels van het Hollands Diep en Haringvliet niet geheel een

2000 inhouden dan zal er snel actie ondernomen dienen te worden.

G. J. Ouweneel, Kilstraat 22, Maasdam


